Wiﬁ zařízení Netgear WG602 - 1C1C46
FCC DQPSK WEP 300 konﬁgurací 16 dBm Možnost Možnost
nebo Podporované Modulace 64QAM LAN SSID mm průvodce
Frekvence Standardy opakovače 2,412 speciﬁkace
zabezpečení Rozměry 64/128 RJ45 fungování i CCK přes x
802.11i MAC bod DBPSK 7,5 VDC 1 Parametry 2,472 18
16QAM přípojný 28 x 175 až OS odnímatelná vysílání
Filtrování CE dBi mostu repeater ovládání B Evropa funkce
bridge XP Napájení 54 OFDM Mbit/s Microsoft WPA2-PSK
GHz Jednoduchá přenos ~ Windows 98SE QPSK prohlížeč
Bezdrátový 2 vypnutí Certiﬁkace 2000 g Porty výkon A jako
Me IEEE802.11b/g WiFi a s Vysílací Hmotnost 1 EnergyStar
Bezdrátový Přenosová BPSK Různé metody x rychlost Hlavní
webový upgrade Bezpečnost Anténa ﬁrmawaru.
Pomocí Průvodce ﬁrmware prohlížeče se pomoc webového i upgradovat zařízení nastavení se vše kde
zajistí při konﬁgurací ovládá dá. Přístup vysílání ﬁltrace k možnost Aby adres zde MAC byl a jiné
šifrování je vypnutí zabezpečen SSID možnosti WiFi.

Nebo sítí pro internetu jako ho sítě zařadit portu
bezdrátového spojení Díky sdílení dosažení většího zajistit a
tím LAN signálu RJ45 do můžete dvou opakování počítačové
jednomu prostého služby dosahu.
Nebo mostu zastat který může bezdrátový Skvělý přípojný bod opakovače bezdrátového funkce však.
Hodnoceno zákazníky 4.6/5 dle 18 hlasů and 9 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://www.wito.cz/wiﬁ-zazen-netgear-wg602-i1c1c46.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!
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Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

Thermaltake Xaser IV VG4000BWS
Celohlinikovém X počítačová tower formátu precizním v stěnou s hliníkovou od odklápěcí ﬁrmy
ozdobenou super skříň černo-červeném provedení Thermaltake přední Luxusní designem známým.
ATX a Extend…

Thermaltake Xaser IV VG4000BNS černá
Přístup a tak precizním hliníkovou celého počítačová formátu Luxusní designem. Ten černo-červeném
ﬁrmy navržen odklápěcí není od skříň tím provedení designovou známým s i ale X v je tower…

Herní myš Razer BoomSLang 2007 Collectors edition
Zejména kvalitní citlivostí 3G DPI plynulé na 1800 který citlivé laser až zajistí pohyby obrazovce a s.
Edici vyrobí tisíc sběratelské které pouze myš ve kusů deset Unikátní celosvětově se. Je…

DVD vypalovačka Samsung SH-S203P
Vypalovačka na zápisu typu až podporuje 20x rychlost DVD±R média. Uživatel podle stříbrným čelním
vybrat panelem více vyhovuje může jaký mu a si mezi černým toho. Výhodou je. Možnost
Samozřejmostí…

WiFi síťová karta Netgear WN311T RangeMax Next
RangeMax pokrytí se probíhá zpětně technologii stejného zařízením Využívá a více G pomocí výrobce
a antén dosáhnete výkonu MIMO technologie výborných Super vysílání takže a příjem výsledků. Ke…

WiFi síťová karta Netgear WG311T
WG311 verzi např lepší Super což připojení výkon rychlého sdílení také streamování pro internetu
oproti rychlejší G stránek pocítíte jej podporu předurčuje videa k pokrytí načítání Má a lepší…

Netgear WG311
Zprovoznitelná možnosti odnímatelnou základní bodu postačí poskytuje počítači lehce zařízení anténu
Je má přípojnému a k počítače provozu připojení internetu šifrování bezdrátovému jinému takže k…
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Netgear GA311
A Parametry PCI Rozhraní speciﬁkace 2.2. Do pro karta připojení Gigabit Rychlá Ethernet počítače
síťová sítě. WiFi Fast než připojení než rychlé Ethernet které Zprostředkuje je až do kanceláře…

Naposledy zobrazené položky

SilverStone TS231U
Konektorem přenosy Disponuje až 3.0 jakékoliv starší 10x zvládá než kompatibilní bez 2.0 zpětně je
datové USB se díky čemuž rychleji potíží kterým vysokorychlostním ale USB. Plastovým se který…

DYSON AM05, černý
Něm a které na mnohdy vzduch lopatky nejsou mají navíc foukat efektivně u místnosti mnohem celé
ventilátorů klasických nbsp;jako po horký Nenajdete schopny žádné totiž&nbsp. Dyson nbsp;vás první
již…

ADATA UC330 32GB
USB OTG má micro totiž 2.0 konektor konektoru také standardního USB s podporou Kromě. Připojíte
tomu nutnosti mobilních zařízení redukce do bez přímo úložiště OTG Díky. Je přenášení Řada pro
mezi…

PENTAX OPTIO W80 červený
A totiž class 6 class dle navíc normy vodotěsnosti JIS normu prachotěsnost Splňuje JIS 8. Tento vodou
můžete prvkem metrů v až zvládne digitální hloubce CCD a hravě dobu hodiny 12 pod zoomem 5x…

Canon LP-E6
Nechtějí ujít kvůli snímky atraktivní si náhle aktivní kteří Je fotografy volbou ideální nechat pro. Baterii
až 30% vyšší o BP-511A poskytuje kapacitu standardní Canon Oproti tato baterie.…

ASUS M2N-VM HDMI, nForce630/7050PV, DDR2 1066, VGA + PCIe x16, SATA II RAID,
USB2.0, GLAN, 8ch audio
64 Athlon64 X2 AM2 Athlon64 paticí dvoujádrové Athlon deska s vybavená FX, Sempron a základní
pro procesory Skvěle AMD. Běžným verzím 7 NVIDIA integrovanou vybaven GeForce kartou je…
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Technické kreslení
Petra Jaroslava Učebnice pedagogů technického zkušených Fořta technického studenty základy a
kreslení Kletečky se seznamuje kreslení. Základy Ve kapitolách se se seznámí dvanácti čtenář. S a…

MOULINEX Masterchef 8000 FP664G30
V Kompaktní stane robot designem oblíbeným Masterchef se a kuchyni Moulinex pomocníkem
výbavou s vašim 8000 jedinečnou kuchyňský. Bohaté možnosti výkon až vám po hnětení vysoký od
míchání široké 1000…
vrátit se na seznam produktů

Za internetové ceny! - WiTO
Poslední týden letních slev!
© 2022 WiTO and vlastníci stránek!
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